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-------------------ATA N.º 20/2017----------------REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE 28 DE SETEMBRO DE 2017: -------------------------------------------------No dia vinte e oito de setembro do ano dois mil e dezassete, no
Salão Nobre do edifício da Câmara Municipal de Mealhada, reuniu o
Executivo Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente da
Câmara, Rui Manuel Leal Marqueiro.------------------------------------------------------------- Estiveram ainda presentes na reunião, Vice-Presidente da
Câmara, Guilherme José Campos Duarte, os Senhores Vereadores,
Gonçalo Nuno Vigário Santos Louzada, as Senhoras Vereadoras Marlene
Isabel Duarte Lopes e Arminda de Oliveira Martins e os Senhores
Vereadores José Carlos Calhoa Morais e Hugo André Afonso Alves Silva.
--------- Secretariou a reunião a Chefe da Divisão Administrativa e
Jurídica, Cristina Maria Simões Olívia. ------------------------------------------------------------- Uma vez declarada aberta a reunião pelo Senhor VicePresidente da Câmara, pelas 09 horas e 30 minutos, deu-se início ao
período de Antes da Ordem do Dia: ---------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: ---------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ATA n.º
19/2017, da reunião realizada no dia 18/09/2017, após se ter procedido
à sua leitura. --------------------------------------------------------------------------------------2. ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL Nº 9/2017.-------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho nº 34/2017, do
Senhor Vice-Presidente da Câmara, que, no exercício dos seus poderes
de substituição legal, aprovou a alteração orçamental n.º 9, conforme

delegação de competências da Câmara Municipal de Mealhada de
17/10/2013, no montante de 60.650,00, em reforços e anulações.----------3. LISTAGEM DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS.-----------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento da listagem de contratos de
aquisições de serviços celebrados no período de 28 de agosto a 22 de
setembro (anexo I) que a seguir se reproduz:----------------------------------------4. ACIBA - SORTEIO TÔMBOLA DE NATAL 2017.-------------------------------A Câmara Municipal analisou o pedido apresentado pela ACIBA –
Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira (SGD n.º 8544),
tendo em vista a realização durante o próximo mês de Dezembro de
mais uma edição do Sorteio – Tômbola de Natal, à semelhança do que
tem acontecido nos anos anteriores. Para este efeito, solicita o apoio
financeiro da Câmara Municipal para custear os prémios e os trabalhos
de

conceção,

execução

e

distribuição

das

tômbolas

pelos

estabelecimentos aderentes. --------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição
de subsídio no montante de 2.500,00€, ao abrigo do disposto na alínea
u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.-------------5. ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HIPERTENSÃO PULMONAR – PEDIDO DE
APOIO / TRAIL SOLIDÁRIO PELA HIPERTENSÃO PULMONAR CRÓNICA,
CASAL COMBA. ----------------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou o pedido apresentado pela Associação
Portuguesa de Hipertensão Pulmonar (SGD n.º 8531) tendo em vista a
organização no próximo dia 19 de novembro do II Trail Solidário pela
Hipertensão

Pulmonar

Tromboembólica

Crónica

(CTEPH)

para

comemorar o dia mundial da CTEPH. Para este efeito, solicita o apoio
financeiro da Câmara Municipal no montante de 1.100,00.--------------------
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição
de subsídio no montante de 1.100,00€ ao abrigo do disposto na alínea
u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.-------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de
efeitos imediatos. -------------------------------------------------------------------------------6. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DE SALA DE
TRABALHO NO ESPAÇO INOVAÇÃO – GERIATRIA, Lda E ESCOLÍADAS –
ASSOCIAÇÃO RECREATIVO-CULTURAL.---------------------------------------A Câmara Municipal analisou o pedido de prorrogação de prazo do
Acordo celebrado com a empresa RSocialForm – Geriatria Lda e com
as

Escolíadas

–

Associação

Recreativo-Cultural,

cujo

prazo

de

permanência em salas de trabalho reservadas termina no próximo dia 3
de novembro de 2017.------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho
do Senhor Presidente da Câmara de 13/09/ 2017, no sentido de se
proceder à prorrogação de prazo solicitada.---------------------------------------7. ASSOCIAÇÃO DE CARNAVAL DA BAIRRADA – RELATÓRIO E CONTAS.--A Câmara Municipal tomou conhecimento do relatório e contas da
Associação de Carnaval da Bairrada relativo ao período compreendido
entre 31 de maio de 2016 e 31 de maio de 2017.-----------------------------------8. PROPOSTA Nº 29/2017 – FUNDO EXTRAORDINÁRIO DE INTERVENÇÃO
SOCIAL. -------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou a proposta de deliberação n.º 29/2017
relativa ao Fundo Extraordinário de Intervenção Social, nos termos da
qual se expõe que depois de analisadas as candidaturas apresentadas,
verificou-se que o limite de 100.000,00€ não é suficiente para assegurar
a totalidade dos encargos resultantes da aprovação das candidaturas

que reúnem as condições para o seu deferimento, as quais perfazem o
montante total de 107.427,41€. -----------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o aumento
do limite global inicialmente fixado para os apoios a conceder, para o
montante de 107.427,41€.-------------------------------------------------------------------9. CANDIDATURA Nº 01/2017 – AIRES SIMÕES FERREIRA.---------------------A Câmara Municipal analisou a candidatura mencionada em epígrafe
apresentada no âmbito do Fundo Extraordinário de Intervenção Social,
e atendendo a que o valor do apoio não pode, de acordo com as
regras

fixadas,

ultrapassar

o

montante

de

38.430,00€,

para

equipamentos/alfaias agrícolas, e o montante 1.455,45€, para estrutura
e construção de apoio agrícola, deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de apoio no montante total de 39.885,45€ (trinta e nove mil
oitocentos e oitenta e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos). ---------10. CANDIDATURA Nº 02/2017 – ROSA MARIA ALVES NOGUEIRA SOARES.-A Câmara Municipal analisou a candidatura mencionada em epígrafe
apresentada no âmbito do Fundo Extraordinário de Intervenção Social,
e atendendo a que o valor do apoio não pode, de acordo com as
regras fixadas, ultrapassar o montante de 2.795,19€, para estrutura e
construção de apoio agrícola, e o montante de 5.591,00€, para
equipamentos/alfaias agrícolas, deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de apoio no montante total de 8.386,19€ (oito mil trezentos e
oitenta e seis euros e dezanove cêntimos). ------------------------------------------11. CANDIDATURA Nº 03/2017 – ÁLVARO MARTINS MADEIRA.--------------A Câmara Municipal analisou a candidatura mencionada em epígrafe
apresentada no âmbito do Fundo Extraordinário de Intervenção Social,
e atendendo a que o valor do apoio não pode, de acordo com as
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regras fixadas, ultrapassar o montante de 1.291,50€, para estrutura e
construção de apoio agrícola, e o montante de 2.302,22€, para alfaias
agrícolas, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio
no montante total de 3.593,72€ (três mil quinhentos e noventa e três
euros e setenta e dois cêntimos). --------------------------------------------------------12. CANDIDATURA Nº 04/2017 – DANIEL MORAIS MADEIRA.-----------------A Câmara Municipal analisou a candidatura mencionada em epígrafe,
apresentada no âmbito do Fundo Extraordinário de Intervenção Social,
e atendendo a que o valor do apoio não pode, de acordo com as
regras fixadas, ultrapassar o montante de 613,00€, para reparação das
estruturas agrícolas, e o montante de 459,18€, para reparação de
equipamentos/alfaias agrícolas, deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de apoio no montante total de 1.072,18€ (mil e setenta e dois
euros e dezoito cêntimos). ------------------------------------------------------------------13. CANDIDATURA Nº 05/2017 – JOAQUIM DOS SANTOS NEVES.------------A Câmara Municipal analisou a candidatura mencionada em epígrafe,
apresentada no âmbito do Fundo Extraordinário de Intervenção Social,
e atendendo a que o valor do apoio não pode, de acordo com as
regras fixadas, ultrapassar o montante de 3.450,15€, para estrutura e
construção de apoio agrícola, e o montante de 7.592,18€, para
equipamentos/alfaias agrícolas, deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de apoio no montante total de 11.042,33€ (onze mil e
quarenta e dois euros e trinta e três cêntimos).-------------------------------------14. CANDIDATURA Nº 06/2017 – ROGÉRIO MANUEL DA COSTA MARQUES.A Câmara Municipal analisou a candidatura mencionada em epígrafe
apresentada no âmbito do Fundo Extraordinário de Intervenção Social,
e atendendo a que o valor do apoio não pode, de acordo com as
regras

fixadas,

ultrapassar

o

montante

de

300,00€,

para

equipamentos/alfaias agrícolas, e o montante de 16.230,63€, para
estufas, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio no
montante total de 16.530,62€ (dezasseis mil quinhentos e trinta euros e
sessenta e dois cêntimos). -------------------------------------------------------------------15. CANDIDATURA Nº 07/2017 – JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS ABREU.-A Câmara Municipal analisou a candidatura mencionada em epígrafe
apresentada no âmbito do Fundo Extraordinário de Intervenção Social,
e atendendo a que o valor do apoio não pode, de acordo com as
regras

fixadas,

ultrapassar

o

montante

de

1583,07€,

para

equipamentos/alfaias agrícolas, deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de apoio no montante total de 1.583,07€ (mil quinhentos e
oitenta e três euros e sete cêntimos). ---------------------------------------------------16. CANDIDATURA Nº 08/2017 – ALIDOURO – Alimentos Compostos, S.A.-A Câmara Municipal analisou a candidatura mencionada em epígrafe
apresentada no âmbito do Fundo Extraordinário de Intervenção Social,
e atendendo a que o valor do apoio não pode, de acordo com as
regras

fixadas,

ultrapassar

o

montante

de

12.727,80€,

para

equipamentos/alfaias agrícolas, deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de apoio no montante total de 12.727,80€ (doze mil
setecentos e vinte e sete euros e oitenta cêntimos).------------------------------17. EMPREITADA DE “AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ETAR DA
MEALHADA”

–

CADUCIDADE

PRONUNCIA

APRESENTADA

DA
EM

ADJUDICAÇÃO
SEDE

DE

–

ANÁLISE

AUDIÊNCIA

DA

PRÉVIA–

INFORMAÇÃO N.º 3053/2017. -------------------------------------------------Este ponto foi retirado da Ordem do Dia.---------------------------------------------18. EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA CENTRAL DA
MEALHADA – INFORMAÇÃO Nº 2842/2017.-----------------------------------
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho
do Senhor Presidente da Câmara, datado de 14 de setembro de 2017,
que aprovou a Informação n.º 2842, de 14 de setembro do corrente
ano, subscrita pela Técnica Superior, Filipa Pinto. ----------------------------------19. EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE À PRAÇA
CENTRAL DA VILA DO LUSO – II FASE” – INFORMAÇÃO Nº 128/2017.-------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho
do Senhor Presidente da Câmara, datado de 18 de setembro de 2017,
que aprovou a Informação n.º 128, de 18 de setembro do corrente ano,
subscrita pelo Técnico Superior, Rui Dias, relativa à execução do Plano
de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção, tendo considerado
que o mesmo foi cumprido na medida em que é inexequível aferir do
seu correto e integral cumprimento, face ao furto ocorrido no estaleiro.-20. EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA
MEALHADA” – CADUCIDADE DA ADJUDICAÇÃO – AUDIÊNCIA PRÉVIA –
INFORMAÇÃO Nº 3029/2017.--------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho
do Senhor Presidente da Câmara, datado de 22 de setembro de 2017,
que aprovou a Informação n.º 3029, de 22 de setembro do corrente
ano, subscrita pela Chefe da DACT, Cláudia Nunes, que determinou a
realização

da

audiência

prévia

relativamente

à

intenção

de

declaração da caducidade da adjudicação, determinada pelo facto
de o adjudicatário, na proposta apresentada, ter prestado falsas
declarações, na medida em que se arrogou indevidamente titular de
habilitações que não detinha. ------------------------------------------------------------21. PROJETO Q+Em REDE SOLIDÁRIO – APOIO IPSS NA IMPLEMENTAÇÃO
DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ): REFORÇO DE VERBA.------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a informação
nº 34/DAJ/2017, subscrita pela Chefe da DAJ, Cristina Olívia, e atribuir o
subsídio no montante de 307,50€ (trezentos e sete euros e cinquenta
cêntimos), a cada uma das seis IPSS indicadas no documento anexo à
referida informação, a que corresponde o montante total de 1.845,00€
(mil oitocentos e quarenta e cinco euros).--------------------------------------------No final da reunião, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a
presente ata em minuta, nos termos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para produção de efeitos
jurídicos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da
Câmara declarada como encerrada a reunião, pelas 10horas e 40 minutos. --Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por mim,
_____________________________, Cristina Maria Simões Olívia e pelo
Senhor Presidente da Câmara, em conformidade com o disposto no n.º 2 do
art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
________________________________________________________

